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ୟୁଏଇର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିତଥା ଆବୁଧାବରି ଶାସକ ମହାମହମି ଶଶଖ ମହମ୍ମଦ ବନି୍ ଜାଏଦ ଅଲ 
ନାହାନଙ୍କ ସହତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶବୈଠକ 

ଜନୁ ୍28, 2022 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ ିମନୁଚିରୁ ଶେରବିା ସମୟଶର ଆବୁଧାବ ିଠାଶର କଛି ିସମୟ ପାଇ ଁଅଟକଥିିଶଲ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ୟୁଏଇର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିତଥା 
ଆବୁଧାବରି ଶାସକ ମହାମହମି ଶଶଖ ମହମ୍ମଦ ବନି୍ ଜାଏଦ ଅଲ ନାହାନଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରଛିନ୍ତ ି। ୨୦୧୯ ଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶଷ ଥର ପାଇ ଁ
ଆବୁଧାବ ିଗସ୍ତ କରବିା ପଶର ଏହା ଥିଲା ଉଭୟ ଶନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟଶର ସଧିାସଳଖ ଶବୈଠକ । 

ଏହ ିଗସ୍ତର ମଖୁୟ ଉଶେଶୟ ଶହଉଛ ିଗତ ମାସଶର ଶଶଖ ଖଲୋବନି୍ ଜାଏଦ ଅଲ ନାହାନଙ୍କ ଶଦହାନ୍ତଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୟକି୍ତଗତ ଭାଶବ 
ଉପସି୍ଥତ ରହ ିସମଶବଦନା ଜଣାଇବା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଶଶଖ ମହମ୍ମଦ ବନି ଜାଏଦ ଅଲ ନାହାନଙ୍କ ସଶମତ ତାଙ୍କ ପରବିାରବଗଗ 
ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମଶଗଦାତା ମହାମହମି ଶଶଖ ତାହନଉନ ବନି୍ ଜାଏଦ ଅଲ ନାହାନ, ଉପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହମି ଶଶଖ 
ମନଶସୌର ବନି୍ ଜାଏଦ ଅଲ ନାହାନ, ଆବୁଧାବ ିନଶିବଶ କତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପରଚିାଳନା ନଶିେଗଶକ ମହାମହମି ଶଶଖ ହମିଦ ବନି ଜାଏଦ, ଶବୈଦଶକି 
ବୟାପାର ଏବଂ ଆନ୍ତଗଜାତକି ସହଶ ାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହମି ଶଶଖ ଅବଦୁଲା ବନି୍ ଜାଏଦ ଅଲ ନାହନ ଏବଂ ଅନୟମାନଙ୍କ ଉପସି୍ଥତଶିର 
ସମଶବଦନା ଜଣାଇଥିଶଲ । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ୟୁଏଇର ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଏବଂ ଆବୁଧାବରି ଶାସକ ଭାଶବ ନବିଗାଚତି ଶହାଇଥିବା ଶଶଖ ମହମ୍ମଦ ବନି୍ ଜାଏଦ ଅଲ 
ନାହାନଙୁ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତ ି। 

ଉଭୟ ଶନତା ଭାରତ-ୟୁଏଇର ବସୃି୍ତତ ରଣଶନୈତକି ସହଶ ାଗର ବଭିିନ୍ନ ଦଗି ସଂକ୍ରାନ୍ତଶର ସମୀକ୍ଷା କରଛିନ୍ତ ି ାହାକୁ ଶସମାଶନ କଛି ିବଷଗ 
ଧର ି ପାଳନ କରଆିସଛୁନ୍ତ ି । ଶେବୃୟାରୀ ୧୮ତାରଖିଶର ଶସମାନଙ୍କ ଭଚଗୁ ଆଲ ଶବୈଠକଶର ଉଭୟ ଶଦଶ ବସୃି୍ତତ ଆଥକି ସହଶ ାଗୀ 
ରାଜନିାମାଶର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରଥିିଶଲ  ାହାକ ି ଶମ ୧ ତାରଖିରୁ ଲାଗୁ ଶହାଇଛ ି । ସଇିପିଏ ଉଭୟ ଶଦଶ ମଧ୍ୟଶର ବାଣିଜୟ ଏବଂ ପଂୁଜ ି
ବନିଶି ାଗକୁ ଆହୁର ି ବୃଦ୍ଧ ି କରବି ଶବାଲି ଆଶା କରା ାଉଛ ି । ୨୦୨୧-୨୨ ଆଥକି ବଷଗଶର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ବାଣିଜୟ ପରମିାଣ ପ୍ରାୟ ୭୨ 
ବଲିିଅନ ଆଶମରକିୀୟ ଡଲାର ଥିଲା । ୟୁଏଇ ଶହଉଛ ିଭାରତର ତୃତୀୟ ବୃହତମ ବାଣିଜୟିକ ସହଶ ାଗୀ ଏବଂ ଦ୍ୱତିୀୟ ବୃହତମ ରପ୍ତାନ ିସ୍ଥାନ 
। ଗତ କଛିବିଷଗ ଧର ିଭାରତଶର ୟୁଏଇର ଏେଡଆିଇ ନୟିମତି ଭାଶବ ବୃଦ୍ଧ ିପାଉଥିବାଶବଶଳ ବତଗମାନ ଏହା ୧୨ ବଲିିଅନ ଆଶମରକିୀୟ 
ଡଲାରଶର ପହଂଚଛି ି। 

ଉଭୟ ଶନତା ଭଚଗୁ ଆଲ ଶବୈଠକଶର ଏକ ଭିଜନ ବକ୍ତବୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରଥିିଶଲ  ାହାକ ିବାଣିଜୟ, ପୁଂଜ ିନଶିବଶ , ନବୀକରଣ ଶ ାଗୟ ଶକି୍ତ, 
ଖାଦୟ ନରିାପତା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ପ୍ରତରିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା, ଶକି୍ଷା, ସଂସ୍କତୃ ିଏବଂ ବଭିିନ୍ନ ଶକ୍ଷତ୍ରଶର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସହଶ େଜ୍ଞ ପାଇଁ ଶରାଡମୟାପ ରଖିଛ ି। ଉଭୟ 
ଶନତା ସଶନ୍ତାଷ ବୟକ୍ତ କରଛିନ୍ତ ିଶ  ଭାରତ ଏବଂ ୟୁଏଇ ନରିନ୍ତର ଭାଶବ ବଂଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଗ ସମ୍ପକଗ ଏବଂ ଐତହିାସକି ଭାଶବ ଶଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟଶର 
ପାରସ୍ପରକି ସଂପକଗ ଦ୍ୱାରା ଏହ ିଶକ୍ଷତ୍ରଶର ଅଧିକ ସହଭାଗିତା ଜାର ିରଖିଛନ୍ତ ି। ଭାରତ-ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟଶର ଏକ ମଜବୁତ ଶକି୍ତ ସହଭାଗିତା ଅଛ ି
 ାହା ବତଗମାନ ଅକ୍ଷୟଶକି୍ତ ଉପଶର ଶୋକସ କରୁଛ ି। 

ଶକାଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟର ୟୁଏଇଶର ଥିବା ୩.୫ ନୟୁିତ ଭାରତୀୟଙ୍କର  ତ୍ନ ଶନଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁଏଇର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିତଥା 
ଆବୁଧାବରି ଶାସକ ଶଶଖ ମହମ୍ମଦ ବନି ଜାଏଦ ଅଲ ନାହାନଙୁ୍କ ଧନୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତ ି । ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଗସ୍ତଶର ଆସବିାପାଇଁ ଶସ ଶଶଖ 
ମହମ୍ମଦ ବନି ଜାଏଦ ଅଲ ନାହାନଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କରଛିନ୍ତ ି। 

 



 

ଆବଧୁାବ ି

ଜନୁ ୍28, 2022 
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